
Zápis č.  8/17 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného dne 18. prosince 2017 

v 17:30 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

Přítomni zastupitelé: Dostálová, Hladík, Baťová, Morávek, Fránerová 

Hosté: J. Morávková, P. Němcová, P. Johan 

Omluveni: P. Ptáček 

Zahájení  
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, že zasedání 
zastupitelstva obce je schopno se usnášet. Ověřovateli zápisu byli určeni: paní 
Zdeňka Baťová a pan Miroslav Morávek. 
 
Dále starostka předložila návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce v roce 
2017: 

Program: 
 

1. Obecně závazná vyhláška 1/2017 
2. Žádost o koupi stavební pozemkové parcely č. st.49, k. ú. Řepníky 
3. Rozpočet obce na rok 2018 
4. Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku Jednotě Hlinsko v Čechách 
5. Žádost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče 
6. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev 
7. Sdělení Krajské hygienické stanice 
8. Nákup pozemku  
9. Rozpočtové opatření č. 8/2017 
10. Dohody o provedení práce 
11. Různé 
12. Kulturní akce 

 
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 0 
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen. 
 

1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 
1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 
 
Usnesení 8/1/2017 
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 
1/2017. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
2. ZO projednalo a schválilo opravenou žádost V.B. a R.P. o koupi stavební 

pozemkové parcely č. st.49, k. ú. Řepníky. Kupní cena byla stanovena na 
250 000 Kč.  



 
 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 8/2/2017 
ZO projednalo a schválilo žádost V.B. a R.P. o koupi stavební pozemkové 
parcely č. st.49. Kupní cena byla stanovena na 250 000 Kč.  

 
3. ZO projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 v celkové výši 

5 513,7 tis. Kč. 
 

Usnesení 8/3/2017 
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2018. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

4. ZO projednalo a schválilo Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Jednotě Hlinsko v Čechách ve výši 40 000 Kč. Bude požádáno o dotaci. 
 
Usnesení 8/4/2017 
ZO projednalo a schválilo Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Jednotě Hlinsko v Čechách.  
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

5. ZO projednalo a schválilo Žádost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče o 
poskytnutí daru na částečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných 
sociálních služeb z rozpočtu obce v roce 2018. Byl schválen příspěvek ve výši 
10 000Kč. 

 
Usnesení 8/5/2017 
ZO projednalo a schválilo Žádost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče o 
poskytnutí daru na částečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných 
sociálních služeb z rozpočtu obce v roce 2018. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
6. ZO projednalo a schválilo výše odměn členů zastupitelstva dle NV č. 318/2017 

Sb. od 1. 1. 2018. 
 

Usnesení 8/6/2017 
ZO projednalo a schválilo výše odměn členů zastupitelstva dle NV č. 318/2017 
Sb. od 1. 1. 2018. 
 

 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

7. Starostka obce informovala o závěru šetření Krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje – šetření a měření podnětu na hluk z podnikání p. 
Ladislava Šípka. Není v současné době z důvodu hluku nutné omezovat 
provoz. 

 



 
8. ZO projednalo a schválilo nákup pozemku parcela č.1199 v k.ú. Řepníky, 122 

m² – podíl ½  tj. 61 m² od A.K. a E.K. Vzhledem k tomu, že pozemek je 
využívaný jako obecní cesta, obě strany se dohodly na kupní ceně ve výši 1,- 
Kč/m². 

       
Usnesení 8/7/2017 
ZO projednalo a schválilo nákup pozemku parcela č. 1199 v k.ú. Řepníky 
podíl ½ od A.K. a E.K.  za kupní cenu ve výši 1,- Kč/m² 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

  
9. Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č. 8/2017 – viz Příloha č. 1 

 
Usnesení 8/8/2017 
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2017 – viz Příloha č. 1  
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

 
10.  ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro členy volebních 

komisí ve výši 500,- Kč a pro J.D. za práci v lese ve výši dle počtu 
odpracovaných hodin a pro P.P. na rok 2018, měsíčně 2500,- za služby a 
úklid ve sběrném dvoře. 

 
Usnesení 8/9/2017 
ZO schválilo dohody o provedení práce pro členy volebních komisí ve výši 
500,- Kč a pro J.D. za práci v lese ve výši dle počtu odpracovaných hodin a 
pro P.P. na rok 2018, měsíčně 2500,- za služby a úklid ve sběrném dvoře. 
 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

 
11. Různé 

 
- ve dnech 1.–14. ledna 2018 proběhne Tříkrálová sbírka 
- znovu se nabízí k prodeji poslední volná stavební parcela směr Libecina 
- místostarosta informoval o stavebních úpravách v hospodě KD, bylo vybráno 

vybavení kuchyně 
- M.P. koupí starou zámkovou dlažbu za 1 000 Kč 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



12. Kulturní akce 
 

- divadelní představení 8 žen  sobota 13. ledna 2018 18:00 
- Hasičský ples    sobota 20. ledna 2018 
- Společenský ples    sobota 10. února 2018 
- Dětský karneval    sobota 10. února 2018 
- divadelní představení Limonádový Joe sobota 24. února 2018  

(Divadelní spolek Šembera) 
 

 
 

 
 
Ing. Stanislava Dostálová     Libor Hladík 

starostka      místostarosta 


